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4º - Com um controle NOVO, pressione a tecla de chamada até que as linhas horizontais não sejam mais exibidas;
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Concluído o processo, seu controle estará ativo. Caso tenha sido programado sobre um número já cadastrado, o atual substituirá o antigo;

FUNCIONAMENTO DO APARELHO

DPS56-001 - GUICHÊ DE SENHA
O DPS56-001 é um equipamento destinado a informar as pessoas a qual guichê
devem se dirigir para atendimento.

1 - Ligue seu aparelho encaixando a fonte externa na tomada. O display acenderá,
indicando a possibilidade de selecionar o guichê na qual deve ser chamado;
2 - Ao pressionar a tecla de chamada, o equipamento receberá o sinal do controle
configurado e exibirá o número correspondente a ele, acompanhado de um sinal
sonoro.
3 - Na tecla ‘‘rechamada’’, é possível enviar o sinal novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ATENÇÃO: Ressaltamos que, se dois ou controles pressionarem ao mesmo tempo,
o display não receberá nenhum sinal e não selecionará nenhum guichê.

- Alimentação: 90~240VCA;
- Saída: Sinal Sonoro;
-Contagem: 001 a 999;
- Controles:1 mestre + até 10 controles;
- Frequência dos Controles: 433,9MHz;
- Pilha: 23A - 12V;

ESQUEMAS DE MEDIDAS
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DESCRIÇÃO DAS TECLAS DO CONTROLE

Decrementa Parâmetros;

3

Configurações e confirma
valor;

1

Chama senha;
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Rechama;
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PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE MESTRE
Está programação tem como procedimento, zerar TODOS os controles já instalados, ou seja, será perdido a comunicação de todos os controles programados. Proceda da seguinte maneira, passo a passo:
1º - Pressione a tecla de programação durante 5 segundos;
2º - O display exibirá três linhas horizontais;
3º - Pressione a tecla de chamada até que as linhas horizontais não sejam mais
exibidas;

LADO ESQUERDO

FRENTE
SUPORTE METÁLICO PARA APOIO DO GABINETE

Acompanhado do DPS56-001, o suporte metálico é composto por 3 peças de metais idênticas. Tem como utilidade fixar o display e posicioná-lo na forma que deseja. Além das 3 peças, ele acompanha mais itens, são eles:
- 2 Parafusos M3x8;
- 2 Parafusos M4x8;
- 2 Parafusos M6x36 c/ buchas;

- 2 Parafusos 2,98x6mm autotarraxante;
- 2 Porcas M3;
- 2 Porcas M4;

MEDIDAS E DIMENSÕES DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)

LEGENDAS:

2

Concluído este processo, o controle mestre estará configurado e o display estará
pronto para receber outros controles.

PROGRAMAÇÃO DOS CONTROLES

1

Feita a programação do controle mestre, para adicionar os demais controles, proceda da seguinte forma:
1º - Pressione a tecla de programação do controle master;
2º - Um valor será exibido no display, este valor será o número que o novo controle
irá corresponder. Ajuste o valor desejado e confirme na tecla de programação;
3º - Após aguarde 5s, até que o display mostre as linhas horizontais;

92mm
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Incrementa parâmetros;
59mm
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1

35,8mm de altura;

2

50,2m de comprimento;

3

0,8mm de espessura;

4

30xØ3,4mm de diâmetro;

5

6xØ5mm de diâmetro;
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MONTAGEM DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)

LINKS E VÍDEOS
VÍDEOS-TUTORIAIS:

INCLINAÇÃO VERTICAL

IV

INCLINAÇÃO HORIZONTAL

IH

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

LEGENDAS:

IH
1
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IV

1

Parafuso M3x8 + Porca M3:
Ajuste de ângulo;

2

Parafuso M4x8 + Porca M4:
Fixação principal;

3

Parafuso M3x8 + Porca M3:
Ajuste de ângulo;

4

Parafuso M4x8 + Porca M4:
Fixação principal;

REDES SOCIAIS:

ATENÇÃO: Faça a montagem do suporte exatamente como a imagem
ao lado, para fácil encaixe tanto na
inclinação vertical, quanto
horizontal.

IMPORTANTE: Os parafusos M6x36 com buchas, serão usados para
fixação na parede. Ao escolher a inclinação desejada, encaixe ao display e fixe o suporte com os dois parafusos 2.9x6mm auto tarraxante,
como já indicado nos exemplos de inclinação.
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Para acesso aos códigos, baixe o aplicativo para seu smarphone:
APLICATIVO

SISTEMA OPERACIONAL

Barcode Scanner
NeoReader
Leitor QRCode

Android (Google Play Store)
IOS (App Store)
Windows Phone (Windows Phone Store)

Para mais informações, acesse: www.lojalumiled.ind.br
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